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59,800.- 

มัดจ ำท่ำนละ 20,000.- 
12 – 18 พ.ย. 62 

ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 

โปรแกรมเที่ยวสุดว้ำว  
ล่องแม่น  ำแซนน์ – ขึ นกระเช้ำชมกรำเซียร์ 3000 

 

วันท่ีหนึ่ง  (1) กรุงเทพฯ – คูเวต 
วันที่สอง  (2) คูเวต – ปำรีส – ล่องเรือชมแม่น  ำแซนน์ – จัตุรัสคองคอร์ด     
วันที่สำม   (3) ชมมหำนครปำรีส – ย่ำนมงมำร์ต – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม  
วันที่สี่  (4) ปำรีส – ดีจอง – โดล – บวน   
วันที่ห้ำ  (5) บวน – นั่งกระเช้ำสู่ยอดเขำกรำเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซำนน์   
วันที่หก  (6) โลซำนน์ – เจนีวำ – คูเวต    
วันที่เจ็ด  (7) คูเวต – กรุงเทพฯ    
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 วันท่ีหนึ่ง  (1) กรุงเทพฯ – คูเวต 
 

06.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว S เคาน์เตอร์สำยกำรบินคูเวตแอร์เวย์ (Kuwait 
Airways) โปรดสังเกตป้าย บีไลน์ ทัวร์ 

23.15 น. ออกเดินทางสู่ สนา มบินคูเวต โดยเท่ียวบิน KU 414  
 

วันท่ีสอง   (2) คูเวต – ปำรีส – ล่องเรือชมควำมงำมแม่น  ำแซนน์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.40 น. เดินทางถึง สนำมบินคูเวต เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
07.15 น. ออกเดินทางสู่ ปำรีส โดยเท่ียวบิน KU 167 
12.40 น. เดินทางถึง กรุงปำรีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ต้ังอยู่บนแม่น้้าแซน บริเวณตอนเหนือของ

ประเทศฝรั่งเศส บนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ปารีสเป็นเมืองหลวงแห่งแฟช่ัน อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีสวย
ท่ีสุดในโลกส้าหรับนักท่องเท่ียวทั่วโลก ทุกคนต่างหลงใหลกับแฟช่ัน 

บ่าย  น้าท่าน ล่องเรือบำโต มูช (Bateaux Mouches) ไปตามแม่น้้าแซนน์ เพื่อเท่ียวชมมหานครปารีส เนื่องจาก
แม่น้้าแซนต้ังอยู่ใจกลางเมือง ท้าให้การล่องเรือไปตามแม่น้้านั้นได้พบกับสถานท่ีท่ีสวยงามมากมายท่ีอยู่ใน
ปารีส อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ โบสถ์โนตเตรอดาม และสะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 เป็นต้น 

 ชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) 
เป็นสถานท่ีแห่งความทรงจ้าทางประวัติศาสตร์ ท่ีซึ่ง
พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูก
ตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส 
ปั จ จุ บั น ยั ง เป็ น ท่ี ต้ั ง ข อ ง  “ เส า โอ เบ ลิ ส ก์ ” 
ประติมากรรมอันล้้าค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของ
ประเทศอียิปต์และประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมี
ส่ิง ท่ีน่าสนใจอีกจุดหนึ่ งคือ ประติมากรรมน้้าพุ 
Fontaine de Jacques Hittoff ท่ีพระเจ้าหลุยส์-ฟิลิป โปรดให้สถาปนิก Jacques Hittoff สร้างน้้าพุ 2 
แห่งบริเวณกลางลานจัตุรัสคองคอร์ด 

 ช้อปปิ้งสินค้ำชั นน ำของฝร่ังเศส อาทิ เครื่องส้าอาง น้้าหอม กระเป๋า สูท เนคไท นาฬิกา ปากกา ฯลฯ จาก
ร้านค้าปลอดภาษี 

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Paris Versailles Bougival (★★★★) หรือเทียบเท่ำ 
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วันท่ีสำม   (3) ชมมหำนครปำรีส – ย่ำนมงมำร์ต – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น้าท่านเท่ียวชมย่ำนมงมำร์ต (Montmartre) ชมวิวปารีสท่ีดีท่ีสุดจาก  ลำนหน้ำวิหำรซำแครเกอร์ (La 

Basilique du Sacre Coeur) ท่ีต้ังอยู่บนเนินเขา เป็น
หนึ่งในสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นน้า
ท่านเดินเล่นไปด่ืมด้่ากับผลงานศิลปะภาพวาดข  องเหล่า
ศิลปินท่ีมารวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานท่ีจัตุรัส Place du 
Tertre  

  ชม โบสถ์นอร์ทเทรอดำม (Notre Dame Cathedral) 
โบสถ์สไตล์กอธิค ค้าว่านอร์ทเทรอ ดาม แปลว่า “OUR 
LADY” ซึ่งหมายถึงพระแม่มารีนั่นเอง ปัจจุบันมหาวิหารใช้เป็นวัดของนิกายโรมันคาทอลิกและเป็นท่ีนั่งของ
อาร์คบิชอปแห่งปารีส มีหน้าต่างประดับกระจกสี 
ชมบรรยากาศย่านชองเซลิเซ่ ถนนสำยโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees)  ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย นโปเลียน,เป็นถนนท่ีกล่าวกันว่า
สวยท่ีสุดในโลก และรัชกาลท่ี 5 ทรงได้เอามาเป็นแบบใน
การสร้ างถนนราชด้าเนิ น  ช่ือ ช็อง  เซ ลี เซ  มาจาก 
“เอลูเซีย” (Elusia) ในภาษากรีก แล้วเรียกเป็นภาษา  
ลาตินว่า เอลีซีอุม แปลว่า เกาะแห่งความสุขสงบ  

 จากนั้นเข้าสู่ถนนสำยโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs 
Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย 
นโปเลียน น้าชมและถ่ายรูปคู่  กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของ
จักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดย
เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.
1836   
เดินทาง สู่  ทรอกำเด โร (Trocadero) บริ เวณ ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของหอไอเฟล เป็นหนึ่งในจุดชมวิวหอ
ไอเฟลท่ีสวยงามท่ี สุด เพราะจะได้เห็นหอไอเฟลใน
ระยะใกล้โดยไม่มีอะไรมาบดบัง  
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ถ่ำยรูปกับหอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในส่ิงก่อสร้างท่ีดังท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก โดย ต้ังช่ือ ตามสถาปนิก
ผู้ออกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟิล” มีความสูง
ประมาณ 324 เมตร (รวมเสาอากาศสูง 24 
เมตร) ซึ่งสูงเท่ากับตึก  ประมาณ 81 ช้ัน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น้าท่าน ช้อปปิ้งสินค้ำ ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ

ชั น น ำ  แ ก ล อ ร่ี  ร ำฟ ำ เย ส  (Galeries 
Lafayette) หรือที่ เรียกกันทั่วไปว่ำ ห้ำง
ล ำ ฟ ำ แ ย ต  ห รื อ ห้ ำ ง แ พ ร ง ต อ ม ส์ 
(Printemps) ซี่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อ รวมถึง LOUISE VUITTON, BALENCIAGA ฯลฯ 

 ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Paris Versailles Bougival (★★★★) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีสี่   (4) ปำรีส – ดีจอง – โดล – บวน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ ดีฌง หรือ ดีจอง (Dijon)  เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโกต-ดอร์ในแคว้นบูร์กอญในประเทศฝรั่งเศส 

เมืองดีฌงเป็นอดีตเมืองของจังหวัดเบอร์กันดี และอดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่ง ราบอันกว้าง
ใหญ่ยังเป็นแหล่งผลิตมัสตาร์ดช่ือดัง   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองโดล (Dole) เป็นเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และยังเป็นเมืองบ้านเกินของ  หลุยส์ ปา

สเตอร์ (Louis Pasteur) ผู้ค้นพบการท้าน้้าสมสายชูจากองุ่น และยังเป็นผู้ท่ีคิดค้น วัคซีน โรคพิษสุนัขบ้า  
และอื่นๆ อีกมากมาย น้าท่านชมอนุสาวรีย์ หลุยส์ ปาสเตอร์ เท่ียวชมบรรยากาศของเมืองโดล ท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว  

 เดินทางสู่ เมืองบวน (Beaune) เป็นเมืองศูนย์กลางของการปลูกองุ่นส้าหรับผลิตไวน์ของแทบแคว้นบูร์กอญ 
(Burgundy) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีอยู่ระหว่างเมืองปารีส และเมืองเจนีวา เมืองบวน 
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เป็นเมืองเก่าแกท่ีมีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่ีมีลักษณะท่ีต้ังอยู่บนท่ีราบสูงของเนินเขา เมืองนี้
เป็นเมืองท่ีมียอดนักท่องเท่ียวและนักชิมไวน์ มาเยือนเมืองบวน อย่างต่อเนื่อง เป็นท่ีมีมนต์เสน่ห์เฉพาะตัว    

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Novotel Beaune (★★★★) หรือเทียบเท่ำ  
 

วันท่ีห้ำ   (5) บวน – กรูแยร ์– นั่งกระเช้ำสู่ยอดเขำกรำเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – เวเวย์ – โลซำนน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองกรูแยร์ (Gruyeres) เมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งท่ีมีช่ือเสียงของการท้าชีต หรือเนยแข็ง “กรูว์แยร์ 

หรือ กรุยแยร์” เป็นซีตท่ีมีช่ือเสียงไปทัวร์โลก และ
เมืองนี้ยังเป็นเมืองท่ีมีรูปแบบศิลป์ของยุคกลาง จึง
ท้ า ให้ เมื อ งนี้ แ ต ก ต่ า ง จ า ก เมื อ ง อื่ น ๆ  ข อ ง
สวิสเซอร์แลนด์ มีจุดท่ีหน้าสนใจมากมาย ด้วยกล่ิน
อายของเมืองแล้ว  ปรำสำทกรูแยร์ (Gruyères 
Castle) ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ โกล ดู ปิลยง (Col du Pillon)  เพื่อขึ นกระเช้ำเคเบิลคำร์ ไปยังยอดเขำกลำเซียร์ 3000 

(Glacier 3000) กระเช้าเคเบิลคาร์สามารถรองรับคนได้มากกว่า 100 ท่าน กลาเซียร์ 3000 เป็นยอดเขาใน  
สวิตเซอร์แลนด์ ท่ีมีความสูงกว่าระดับน้้าทะเลถึง 3,000 เมตร บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวยอดเขาส้าคัญๆ 
ของสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ จุงเฟรา, แมทเทอร์ฮอร์น 
และ มองท์ บลองซ์ ได้อย่างชัดเจน นับได้ว่าเป็นจุด
ชมวิวที่สุดยอดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ 
 เดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตาก
อากาศท่ีต้ังอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือว่าริเวียร่า
ของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือนริม
ทะเลสาบ 
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  แวะถ่ายรูปกับ ปรำสำทชิลยอง (Chillon Castle)  สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทาง 
 เดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองท่ีได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (Pearls of the Swiss 
Riviera)” ดินแดนท่ีเหมาะแก่การท้ากิจกรรมแทบทุก
ฤดูกาล ชมความงดงามของย่านเมืองเก่า (Old Town) 
อาคารเก่าแก่ แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้น ชำร์ลี แชปลิน ผู้เป็น
ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึ่งในอดีตได้เคยใช้บั้นปลายชีวิต
ท่ีเมืองนี้  
เดิ น ท าง สู่  เ มื อ ง โล ซ ำน น์  (Lausanne) เมื อ ง ท่ี มี
ความส้าคัญส้าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ี
ประทับของราชสกุลมหิดล เป็นเมืองเล็กๆท่ีติดอยู่กับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม 
ด้วยมีภูเขาโอบล้อมพร้อมทะเลสาบกว้างใหญ่ บ้านเรือนท่ี
เต็มไปด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงศตวรรษท่ี 
1 บรรยากาศเงียบสงบ 
น้ า ท่ า น ช ม  ส ว น ส ำ ธ ำ ร ณ ะ  Denantou เป็ น
สวนสาธารณะท่ีต้ังอยู่ ใกล้กับทะเลสาบเจนีวา ซึ่งเต็มไป
ด้วยต้นไม่นานาพรรณ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ ท่ี
สวยงามของทะเลสาบเจนียาได้อย่างชัดเจน  ไฮไลต์ของ
ท่ีนี่ คื อ  ศำลำไทย  สร้ างขึ้ น ในปี  พ .ศ . 2 549  เพื่ อ
เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลท่ี 9 ในโอกาสทรงครองสิริ
ราชสมบัติครบรอบ 6 ปี นอกจากนี้ยังมี รูปปั้นลิง 3 ตัว 
ในลักษณะแตกต่างกัน คือ ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็น
สถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์  

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Alpha – Palmiers (★★★★) หรือเทียบเท่ำ 
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วันท่ีหก   (6) โลซำนน์ – เจนีวำ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองเจนีวำ (Geneva) ตัวเมืองนั้นต้ังอยู่บริเวณท่ีทะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวมกับแม่น้้าโรห์น เป็น
แหล่งน้้าจืดท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง  
ชม ย่ำนเมืองเก่ำ แวะถ่ายรูปกับ วิหำรเซนต์ปิแอร์ เป็นวิหารนิกายโปรเตสแตนต์ท่ีมีความส้าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งมรดกส้าคัญของชาติ
สวิตเซอร์แลนด์ แวะถ่ายรูปกับ Reformation 
Wall รูปแกะสลักบนแนวก้ าแพงเมืองโบราณ
ประกอบด้วยรูปปั้นของ  William Farel, John 
Calvin, Theodore Beza แ ล ะ  John Knox 
บุคคลซึ่งมีบทบาทส้าคัญในการปฏิรูปคริสต์ศาสนา
นิกายโปรแตสแตนท์ 

11.00 น. เดินทางสู่สนามบิน 
15.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคูเวต โดยเท่ียวบินท่ี KU 162 
22.00 น. เดินทางถึง สนามบินคูเวต เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี KU 411 
 

วันท่ีเจ็ด   (7) กรุงเทพฯ     
 

10.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
----------------------------------------------------------------------------- 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร ์ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (KU) 

 

อัตรำนี รวม 1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินคูเวต แอร์ไลน์และค่าภาษีสนามบินทุก
แห่งที่ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศฝร่ังเศส) และเจ้าหน้าท่ีอ้านวยความสะดวกที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
6. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
7. หัวหน้าทัวร์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ้านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
9. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
10. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
11. น้้าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
13. ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส้าหรับถือข้ึน

เคร่ือง (Baggage) น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
14. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท้าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ 

กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  

เง่ือนไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ัง มัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท    
พร้อมส่งส้าเนาใบโอนเงินและส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนทีเ่หลอื 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  

 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ นไป รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   59,800.- 

เด็กต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   59,800.- 

เด็กต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   58,800.- 

เด็กต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  57,800.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   12,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 
                     SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

                     BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4 
เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน้าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพ่ือแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง 
และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ้ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้ผู้ช้าระเงินมัดจ้าภายใน 15 
วันท้าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซ็นรับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท้าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซ็นรับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่าน้ัน) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค้านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่าน
ไว้ให้มากที่สุด  
2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้  

3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาท่ีต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองท่ีนั่ง
กับสายการบิน และโรงแรมท่ีพักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ 
เหมาะสม  
4. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระแล้ว  
5. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช้ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้น (สถำนฑตูฝรั่งเศส) 
 (ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 7-10 วันท้าการ)  

ณ ปัจจุบัน สถานฑูต ไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบต๋ัวเครื่องบิน+โรงแรม 

ในช่วงท่ีลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน ) 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ้านวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่า
ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...
สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ) ห้ามใส่คอนแท็คเลนส์ แม้เป็นคอนแท็คเลนส์
สายตาก็ไม่ได้ 

3. ส้าเนาบัตรประชาชน (ท้ังหน้าบัตร และหลังบัตร) 
4. ส้าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส้าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค้าน้าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส้าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค้าน้าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส้าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต้่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ้าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลักฐานการท้างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท้างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คัดส้าเนาอายุไม่เกิน 
3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท้างานจากนายจ้าง ระบุต้าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน วัน

เดินทางท่ีจะไป 
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- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก้าลังศึกษาอยู่ ระบุช้ันปีท่ีศึกษา  
 

***หมำยเหตุ หำกมี Pay Slip ให้แนบยื่นวีซ่ำด้วย*** 
 

11. หลักฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั ง Bank Certificate และ Statement ทั งสองอย่ำงนี ต้องเป็น
เลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร 
ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 1เดือนนับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า 

- Statement ย้อนหลัง 4 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต้่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า  
หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี  

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ต้องระบุช่ือเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุช่ือผู้
ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคน
ในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 

 
 


